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DZIAŁANIA CWOP
Projekt: Rodzina Aktywna
Czerwiec jest kolejnym miesiącem, w którym Stowarzyszenie Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich prowadzi
działania w projekcie „Rodzina Aktywna”.
Projekt ten jest współfinansowany ze środków RPO Warmia i Mazury na lata
2014-2020.
Harmonogram działań tego projektu na czerwiec 2018 znajdziesz na:
http://www.cwop.org.pl/component/content/article/3-newsflash/957harmonogram-projektu-rodzina-aktywna.html
4 czerwca to dzień, w którym odbył się uspołeczniający wyjazd do Gdańskiego
Ogrodu Zoologicznego. Zobacz więcej:
https://web.facebook.com/CentrumWspieraniaOrganizacjiPozarzadowych/posts/
1929015787129523
Również w ramach tego projektu w dniu 7 czerwca 2018 roku odbyły się
warsztaty "Zrób to Sam - Tworzenie skrzyni na rozmaitości". Zobacz więcej:
https://web.facebook.com/CentrumWspieraniaOrganizacjiPozarzadowych/posts/
1929669993730769

Projekt: W stronę zmiany
W tym miesiącu Stowarzyszenie CWOP w partnerstwie z Gminą Wiejską
Ostróda/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostródzie realizuje także
działania projektu pt. "W stronę zmiany", który jest współfinansowany ze
środków RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020.
Harmonogram działań tego projektu na czerwiec 2018 znajdziesz na :
http://www.cwop.org.pl/component/content/article/3-newsflash/958harmonogram-projektu-w-strone-zmiany.html
Relacja zdjęciowa działań w ramach tego projektu, zajęć z zakresu ekonomii
społecznej:
https://web.facebook.com/CentrumWspieraniaOrganizacjiPozarzadowych/posts/
1934622623235506

Projekty: Zanim będzie za późno
W ramach projektu "Zanim będzie za późno" współfinansowany ze środków
RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 odbyły się wyjazd do Torunia i
Grębocina. Zobacz więcej:
https://www.facebook.com/CentrumWspieraniaOrganizacjiPozarzadowych/post
s/1941005429263892
https://www.facebook.com/CentrumWspieraniaOrganizacjiPozarzadowych/post
s/1941405812557187

WARTO PRZECZYTAĆ :
Pomoc w organizacji edukacyjnych zajęć dla dzieci !
„Jeśli chcesz zorganizować w swojej szkole lub innej placówce edukacyjnej
(np. GOK, świetlica) atrakcyjne i bezpłatne warsztaty edukacyjne dla dzieci zaproś nas do siebie! Program „Projektor - wolontariat studencki” rozpoczął
nabór placówek chętnych, aby przyjąć u siebie wolontariuszy.”
Zobacz więcej : http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2180416.html

Program współpracy z NGO a praca ministrów !
„Do 19 lipca br. nie poznaliśmy treści programów współpracy z organizacjami
pozarządowymi siedmiu ministrów. W przypadku niektórych ministerstw nie
wiemy nawet, czy trwają jakiekolwiek prace nad programami. Spośród tych
programów, które zostały przyjęte, trzy przyjęto z opóźnieniem, a połowa nie
zawiera wszystkich wymaganych elementów. Tymczasem Zespół ds.
programów współpracy z organizacjami pozarządowymi nie udziela informacji
o swojej pracy. „
Zobacz więcej : http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2186223.html

Już są! Projekty programów Narodowego Instytutu Wolności !
„Długo wyczekiwane projekty pierwszych programów Narodowego Instytutu
Wolności: Polskiego Korpusu Solidarności oraz Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich w latach 2018-2030.”
Zobacz więcej : http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2181550.html

